
16 år i fængsler
Hent bøger PDF

Preben Lund
16 år i fængsler Preben Lund Hent PDF I en tid hvor der jævnligt er fokus på det danske fængselssystem,

giver denne bog læseren en almindelig fængselsbetjents beretning om, hvordan livet bag murene udformer sig
- en beretning, der kaster lys over både fangers og personales vilkår. Gennem 16 år havde fængselsbetjenten
Preben Lund sin daglige gang blandt nogle af landets mest kriminelle. I sine erindringer fortæller han råt for
usødet om livet bag murene. Her er blandt andet historierne om den unge mand, der uforvarende er kommet
til at slå sin bror ihjel, den 17-årige højgravide narkoman, som bliver sendt på hospitalet for at føde og

asylsøgeren, der vælger at hænge sig ved hjælp af en læderrem. Preben Lund beretter om sine oplevelser i en
personlig og eftertænksom tone, mens han uden at lægge fingre imellem gør det klart, hvornår han mener, at

han selv, systemet eller fangerne begår fejl.
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